Debreceni Törvényszék
19.Pk.60.309/1992/30.
A Debreceni Törvényszék mint nyilvántartó bíróság a 09-01-0000309 számon nyilvántartott
Kabai Általános Iskoláért Alapítvány (4183 Kaba, Kosstuh utca 2.) és a 09-01-0000992
számon nyilvántartott "Sári Gusztáv Alapítvány" (4183 Kaba, Kosstuh utca 2.) egyesülése
iránti kérelmére indult nemperes eljárásban meghozta a következő
végzést:
A törvényszék elrendeli a 09-01-0000992 számon nyilvántartott "Sári Gusztáv Alapítvány"
-nak a 09-01-0000309 számon nyilvántartott Kabai Általános Iskoláért Alapítványba való
beolvadása útján történő egyesülés bírósági nyilvántartásba való bejegyzését, továbbá
elrendeli a Kabai Általános Iskoláért Alapítvány adataiban a következő változás
átvezetését:
Beolvadó szervezet:
"Sári Gusztáv Alapítvány" (nyilvántartási száma: 09-01-0000992, 4183 Kaba, Kosstuh
utca 2.)
A szervezet új neve: Sári Gusztáv Általános Iskoláért Alapítvány
Az alapító okirat módosításának kelte: 2016. október 12.
A szervezet vagyonfelhasználási módja:
Az alapítvány vagyon felhasználása történhet pályázat útján, vagy egyéni kérelemre. A
kuratórium határozhat ösztöndíj odaítéléséről is. A kuratórium a fentiek hiányában
saját határozata alapján is dönthet a cél szerinti juttatás odaítélésről.
A szervezet vagyonfelhasználási mértéke:
Az alapítványi célokra a teljes induló vagyona, valamint a vagyon hozadéka – a későbbi
csatlakozók vagyoni hozzájárulásai is – teljes egészében felhasználható. Az alapítvány
induló vagyona 150 000 Ft.
A szervezet célja:
Az alapítvány célja, hogy anyagi alapot nyújtson
• A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Kaba, Kossuth u. 2.)
fenntartásához,
• Az oktatás korszerűsítéséhez,
• Az iskolában folyó nevelés, illetve oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
támogatása,
Az alapítvány célja a gyermek, és ifjúságvédelem támogatása , hátrányos helyzetű és
beteg gyermekek támogatása, valamint az iskolai sporttevékenység anyagi támogatása.
A szervezet célja szerinti besorolása:
oktatási tevékenység
A civil szervezet képviselőjének neve és lakóhelye:
Csekéné Aradi Andrea kuratóriumi elnök (anyja neve: Szabó Margit) 4183 Kaba,
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Mártírok utca 30/A.
képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
képviseleti jog terjedelme: általános a bankszámla feletti rendelkezési jog kivételével
valamennyi ügycsoportra kiterjedően; bankszámla feletti rendelkezés együttes Pappné
Székely Éva kuratóriumi taggal
megbízása időtartama: határozatlan
A civil szervezet képviselőjének neve és lakóhelye:
Pappné Székely Éva kuratóriumi tag (anyja neve: Tőzsér Terézia) 4183 Kaba, Kurucz
utca 19.
képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
képviseleti jog terjedelme: általános a bankszámla feletti rendelkezési jog kivételével
valamennyi ügycsoportra kiterjedően; bankszámla feletti rendelkezés együttes Csekéné
Aradi Andrea kuratóriumi elnökkel
megbízása időtartama: határozatlan
Juhász Attiláné Póta Katalin, Váradi Istvánné sz. Elek Éva, Kovácsné Balázsi Zsuzsa, Ispánné
Oláh Mária, valamint Szabóné Tőzsér Anikó képviselők a bírósági nyilvántartásból törölve.
A szervezet kuratóriumi tag neve és lakóhelye:
Csekéné Aradi Andrea kuratóriumi elnök (anyja neve: Szabó Margit) 4183 Kaba,
Mártírok utca 30/A.
megbízása időtartama: határozatlan
A szervezet kuratóriumi tag neve és lakóhelye:
Pappné Székely Éva kuratóriumi tag (anyja neve: Tőzsér Terézia) 4183 Kaba, Kurucz
utca 19.
megbízása időtartama: határozatlan
A szervezet kuratóriumi tag neve és lakóhelye:
Szabó Izabella kuratóriumi tag (anyja neve: Kádár Irma) 4183 Kaba, Erdő utca 8.
megbízása időtartama: határozatlan
A szervezet kuratóriumi tag neve és lakóhelye:
Kocsorák Annamária kuratóriumi tag (anyja neve: Farkas Irén) 4183 Kaba, Kölcsey
utca 39.
megbízása időtartama: határozatlan
A szervezet kuratóriumi tag neve és lakóhelye:
Bodor Andrásné kuratóriumi tag (anyja neve: Szilágyi Irma) 4183 Kaba, Mártírok utca
35/b.
megbízása időtartama: határozatlan
Juhász Attiláné Póta Katalin, Váradi Istvánné sz. Elek Éva, Kovácsné Balázsi Zsuzsa, Ispánné
Oláh Mária, valamint Szabóné Tőzsér Anikó kuratóriumi tagok a bírósági nyilvántartásból
törölve.
A törvényszék elrendeli elrendeli e végzésnek – az Országos Bírósági Hivatal által
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működtetett – országos névjegyzék internetes felületén való közzétételét.
A változásbejegyzési kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés
vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok
jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a
rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon
kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A per
megindításának a változásbejegyzési kérelemnek helyt adó végzés országos névjegyzékben
történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár.
A fellebbezési jogot a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 46/A. §-a zárja ki.
Debrecen, 2017. szeptember 27.
Dr. Veizer Yvette
bírósági titkár

